
 

 
 

 تــيــبــة آل الـــعـــامـــج

 العليا عمادة الدراسات
 

تهدف عمادة الدراساااااااي الي جا عة آا يل يت ال ج  

جا زاللى جل ع ى الىساااااااا    لدراسااااااااي الي  با يل  نا إلى الي

الجا يجل الملخصاااصااال عة لااامزا اليالو ااسااا  ة زبنا  

القدراي الي مجل الملخصااااااصاااااال زت فج ها لل  ا عة  د ل 

المجلمياي اانسااااااانجل عا ل ز جلمياي اليالو ااساااااا  ة 

  اصل.

 

ليمادة بالمشار ل عة تنظجو عم جاي ق  ت زتضط ع ا

زاسااالق ات ة  ل الدراسااااي الي جا عة بدايل    عاي دراساااة 

زاللنسااااج   ع   جاي ز يافد الجا يل بهلا الشاااا ا  زالنظى 

 .عة األزضاع األ اديمجل لط  ل الدراساي الي جا عة الجا يل

  

زتل لى عمادة الدراسااااي الي جا   سااامزلجل بىنا جة 

صاااا له  زال لل اليىبجل زيدابها  زأربيل  أز هالفق د ل راة عة

فة: الفقه زأصااا له   أصااا ت   زث ث ا بىنا ج  اآسااالجى 

الدين  القضااااا  الشااااىعة  القان ا   الم  جل الف ىيل  ال لل 

اليىبجااال زيدابهاااا  ال لااال ا نج جليااالا أدة زنقاااد  ال لااال 

جاي   الفجليا    لاريخ  الىياضاااااا ا نج جليلا ال ل ياي   ال

مات زاألعمات   ياي ال جل  اقلصااااااااد جا   الي  ي الحجات ال جم

ا قلصاااااد زالليازا الدزلة  إدارة األعمات  اادارة اليا ل  

اللم ي  زالمصارف  المحاس ل     الي  ي السجاسجل    ارد 

المجاااو زال ج،اال  الجج ل آجااا  ع و الحاااساااااا ة  ت ن ل آجااا 

اللىب يال   المي   ااي زا تصاااااااا ي عة اللىبجاال  اادارة 

 نافج زتدريس للل عىبجل   نافج زتدريساااااا رياضاااااجاي  

 نااافج زتاادرع الي  ي   نااافج زتاادريس للاال انج جلياال  

 نااافج زتاادريس ا آلماااعجاااي    تي و ال لاال ا نج جلياال 

بالحاساااا ة   نافج زأسااااالجا تدريس اللىبجل ااساااا  جل  

 ا قلصاد زالمصارف ااس  جل.

 

 شروط القبول: 
الطالا الملقدي ل للحاق ب ىا ج الدراساااااي  يشاااالىة عة

 الي جا: 

 : الماجستيربرنامج  -أ
أا ي  ا حاصاااااا د ع ى درآل ال  ال ري ع بلقديى   يق   -

جا يل   ها ال آا يل تيلىف ب له  ن  ياد عن "آجد" أز  ا ي

  .زأا ت  ا الدراسل با نلظاي
زعة حات عدي ا لمات المقاعد المخصااااااصاااااال أل  بىنا ج  -

 اااآساااااالجى يج ن ق  ت  ن يحم  ا درآاال ال  ااال ري ع 

( 9بلقااديى  ق  ت أز  ااا ييااادلااه  ع ى أا ياادرع الطااالااا  

 لالدراسج السنلساعاي  ن  طل ال ىنا ج المق  ت عجه   ت 

 ن ا للحاق عة ال ىنا ج يحددفا القسااااو ب ضاااا     ىاألزل

(  عاا ا لو 75انفااا الطااالااا بنجااا  زبمياادت  ع ى أا يجلاا

يحق  فلا الشىة يفص   ن ال ىنا ج زبما يلف   ع قىاراي 

  ج س اللي جو اليالة.

ي  ا حاااصاااااا د ع ى درآاال  أا-: الاادوتورا برنااامج  -ة

آا يل  آداد  ن  ق  عن آجد  قديى   ي ماآساااااالجى بل ال

 با نلظايت  ا الدراسل  الجا يل  زأاتيلىف بها 

 

 العليا لنيل الدرجة وما يلي: الحدود

  
الحد األع ى لنج  درآل الماآساااااالجى ثمانجل عصاااااا ت  -أ

 دراسجل. 

األع ى لنج  درآل الد ل راو ل طالا المق  ت ف   الحد -ة

 عشىة عص ت دراسجل. 

سحاة زا نقطاع    -آـااااااا يج ن أا تليد  دة الل آج  زا ن

بيلر بمجم عها عن عص جن دراسججن ز  تحسا فلو 

 المدة  ن الحد األع ى لنج  الدرآل.

يجا أا   تق  المدة الل نجل الفاصاا ل بجن ق  ت  شااىزع  -د

رساااالل الطالا ز ناقشااالها عن ثمانجل لاااه ر بالنسااا ل 

  ماآسلجى. ل د ل راو  زأربيل ألهى بالنس ل ل

يج ن عة حا ي اسلثنا جل أا يدرع الطالا عة الفص   -فـ

الصااااجفة ث ع ساااااعاي  يلمدة  ن   اد الدراساااااي 

 الي جا للاياي اللخىج عة ذلك الفص .

  

 

 

 
 تواصل معنا

 
 عمادة الدراسات العليا

 (2167(، فرعي )2-00962) 6297000الهاتف: 
 (2-00962( )6297070:) الفاكس

 (3470الفاكس من داخل الجامعة على الرقم:)إلرسال 
 130111البريد العادي: ص.ب 

 ، المملكة األردنية الهاشمية35113 المفرق،
 البريد اإللكتروني:

drs@aabu.edu.jo 
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 برامج الدكتوراه في كليات ومعاهد الجامعة

 التخصص الكلية

عدد الساعات 
المطلوبة 
 للتخرج

الرسوم 
المقررة 
 بالدينار

 300 54 الفقه وأصوله كلية الشريعة

اآلداب والعلوم 
 اإلنسانية

 300 54 اللغة العربية وآدابها

 

 

  في كليات ومعاهد الجامعة الماجستيربرامج 

 صـالتخص ةــيـلـالك

عدد 
الساعات 
المطلوبة 
 للتخرج

الرسوم 
المقررة 
بالدوالر 
 للساعة

 كلية الشريعة

 150 33 الفقه وأصوله

 150 33 القضاء الشرعي

وتخصصاته الدقيقة  أصول الدين
)العقيدة اإلسالمية، الحديث 

 الشريف وعلومه، التفسير وعلومه
33 150 

 كلية القانون
 150 33 القانون

 150 33 الملكية الفكرية

 
اآلداب والعلوم 

 اإلنسانية

 150 33 اللغة العربية وآدابها

 150 33 التاريخ

 200 33 اللغة االنجليزية/اللغويات

 200  اللغة االنجليزية/األدب والنقد

 
 العلوم

 180 33 الرياضيات

 180 33 الفيزياء

 180 33 الحياتيةالعلوم 

 180 33 ءالكيميا

 
 

كلية إدارة المال 
 واألعمال

 150 33 االقتصاد

 150 33 إدارة األعمال

 150 33 التمويل والمصارف

 150 33 المحاسبة

 150 33 اإلدارة العامة

 120 33 االقتصاد والتعاون الدولي

معهد علوم 
 األرض والبيئة

 180 33 موارد المياسة والبيئة

 180 33 الجيولوجيا التطبيقية

 180 33 )معلق(اقتصاديات الموارد الطبيعية

األمير الحسين 
 150 33 علم الحاسوب عبد هللابن 

لتكنولوجيا 
 المعلومات

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 في التربية

33 150 

معهد بيت 
 الحكمة

 150 33 العلوم السياسية

 

 صـالتخص الكليــة
الساعات عدد 

المطلوبة 
 للتخرج

الرسوم المقررة 
 بالدوالر للساعة

 
 
 
 

العلوم 
 التربوية

 

 150 33 اإلدارة التربوية

مناهج وأساليب تدريس 
 اللغة العربية

33 150 

مناهج وأساليب تدريس 
 اللغة االنجليزية

33 150 

مناهج وأساليب تدريس 
 الرياضيات

33 150 

مناهج وأساليب تدريس 
 العلوم

33 150 

مناهج وأساليب تدريس 
 االجتماعيات

33 150 

المناهج والتدريس/ 
 المناهج العامة

33 150 

تعليم اللغة االنجليزية 
 بالحاسوب

33 150 

معهد الفلك 
وعلوم 
 الفضاء

 150 33 علم الفلك

 150 33 علوم الفضاء

المعهد 
العالي 

للدراسات 
 اإلسالمية

مناهج وأساليب تدريس 
 التربية اإلسالمية

33 150 

االقتصاد والمصارف 
 اإلسالمية

33 150 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تخصص البكالوريوس الذي يمكن قبوله في البرنامج

 

 القســم الكليــة
برنامج 
 الماجستير

تخصص 
البكالوريوس الذي 
يمكن قبوله في 

 البرنامج

 الشريعة كليـة

 الفقه
 وأصوله

 هوأصول الفقه

 أصووووول وأصوووووله، الفقه
 الشووووووووووريوووعووووة الووووديووون،

 الدراسوووووات اإلسوووووالمية،
 اإلسالمية

 القضاء
 الشرعي

 الفقه الشووورعي، القضووواء
 الدين، أصووول وأصوووله،
 اإلسالمية الشريعة

 الدين أصول

  الدين: أصول
 وتخصصاته

 العقيدة) الدقيقة
 الحديث اإلسالمية،

 وعلومه، الشريف
 وعلومه( التفسير

 

 الفقوووه الووودين، أصوووووووول
له، عة وأصوووووووو  الشوووووووري
 الدراسوووووات اإلسوووووالمية،

 اإلسالمية

 القانــون القانون كلية

 الملكية
 الفكريــة

 القانـــون

 القانــون
 فروعووه، بجميع ونالقووان

 الحقوق

 اآلداب كلية
 والعلوم
 اإلنسانية

 اللغة
 العربية
 وآدابها

 العربية اللغة
 وآدابها

 وآدابهوووا، العربيوووة اللغوووة
 الوولووغووووة مووجووووال مووعوولووم

 العربية.

 التاريخ التاريخ

 الووووعوووولوووووم الووووتوووواريووووخ،
 اآلثووار، السووووووويوواسووووووويووة،

يا، لدراسووووووووات الجغراف  ا
 الشوووووريعة، اإلسوووووالمية،

 عووووولوووووم االقوووووتصوووووووووووواد،
 الووولوووغووووات االجوووتووومووووا ،

 الوووعووولووووم الشوووووووووورقووويووووة،
 العسكرية

 اللغة
 االنجليزية

 مووا وأ االنجليزيووة اللغووة اللغويات
 والنقد اآلدب يعادلها

 العلوم كلية

 الرياضيات. الرياضيات الرياضيات

 الفيزياء الفيزياء
 الهندسة الفيزياء،

 الكهربائية.

 الكيمياء الكيمياء
 الكيمياء الكيمياء،
 الهندسة الحيوية،

 الكيميائية.

 العلوم
 الحياتية

 الحياتية العلوم

 الحياتية، العلوم
 الطبي الزراعة،

 المختبرات البيطري،
 الطبية.



 
 

 

 القســم الكليــة
برنامج 
 الماجستير

تخصص البكالوريوس 
الذي يمكن قبوله في 

 البرنامج

 إدارة كلية
 المـــال

 واألعمال

 االقتصاد االقتصــاد

قتصووووووووووواديووووات لمووووال ا  ا
 االقتصوووووووواد، واألعمووال،

 التمويوول األعمووال، إدارة
 المحاسووبة، والمصووارف،

 االكوووتوووواريووووة، الوووعووولووووم
 االقتصاد اإلحصـوووووـووووواء،

 الزراعي.

 إدارة
 األعمال

 األعمال إدارة

 اإلدارة األعمووووال، إدارة
 المعلومووات نظم العووامووة،

 الووووتوووومووووويوووول اإلداريووووة،
 االقتصوواد، والمصووارف،

قتصووووووووووواديووووات لمووووال ا  ا
بة، واألعمال،  المحاسووووووو
 فروعها، بكافة الهندسوووووة
 والطـــب. الصيدلة،

 التمويل
 والمصارف

 التمويل
 والمصارف

 والمصووووووووارف، التمويوول
قتصووووووووووواديووووات لمووووال ا  ا

 االقتصوووووووواد، واألعمووال،
 األعوووووووووومووووووووووال، إدارة

محوووواسووووووووبووووة، ل لوم ا ع ل  ا
 االكتوارية.

 المحاسبة المحاسبة

 المعلوم نظم المحاسووووووبة،
 االقتصوووووووووواد، اإلداريوووة،

قتصووووووووووواديووووات لمووووال ا  ا
 الووتوومووويوووول واألعوومووووال،

 إدارة والوووومصوووووووووووارف،
 العامة. اإلدارة األعمال،

 اإلدارة
 العامة

 العامة اإلدارة

 إدارة الوووووعووووواموووووة اإلدارة
 االقوووتصووووووووووواد، األعووومووووال،
  المال اقتصاديات
 المحووواسوووووووبوووة، واألعموووال،

 القانون. السياسية، العلوم

 االقتصاد
 والتعاون
 الدولي

 االقتصاد
 الدولي والتعاون

 التخصصات جميع 

 
 

 

 القســم الكليــة
برنامج 
 الماجستير

تخصص البكالوريوس الذي 
 يمكن قبوله في البرنامج

 علوم معهد
 األرض
 والبيئة

 والبيئة المياه موارد

 الهندسووووة الجيولوجيا، أو األرض علوم
ية، ية، العلوم البيئ  العلوم الكيمياء، البيئ

 الهندسوووووووة المدنية، الهندسوووووووة الحياتية،
 الهنوووودسوووووووووووة الفيزيوووواء، الكيميووووائيووووة،

 والميـووووـووووا ، األراضي إدارة الصناعية،
عة الزراعيوة الهنودسووووووووة فة والزرا  بكوا

 صاتها.تخص

 الموارد اقتصاديات
 )معلق( الطبيعية

 البيئة، الكيمياء، األرض، )علوم علوم:
 الوووفووويوووزيوووواء(، الوووحووويوووواتووويووووة، الوووعووولووووم
 والتعدين، المعادن ميا ، )بيئة، هندسووة:

 تكنولوجيووا زراعووة، موودني، كيميوواويووة،
 األعمال، إدارة االقتصاد، المعلومات(،

بة، والمصووووووووارف، التمويول  المحواسووووووو
 العامــة. اإلدارة

 الجيولوجيا  التطبيقية الجلوجيا

 األمير كلية
 الحسين

 هللا عبد ابن
 لتكنولوجيا
 المعلومات

 وبالحاس

 علم
 الحاسوب

 

 المعلومات نظم الحاسوب، علم
 البرمجيات، هندسة الحاسوبية،

 الهندسة الحاسوب، هندسة
 حاسوب. تخصص الكهربائية

نظم 
 المعلومات

 تكنولوجيا
 المعلومات
 واالتصاالت

 التربية في

 المعرفية التخصصات جميع

 بيت معهد
 الحكمة

 السياسيــة العلــوم
 أي في البكالوريوس درجة
 )المعرفة( فرو  من فر 

 كليــة
 العلوم

 التربوية

 اإلدارة
 التربوية

 اإلدارة
 التربوية
 واألصول

 فر  أي في البكالوريوس درجة
 )المعرفة( فرو  من

 المناهج
 والتدريس

 المناهج
 والتدريس/

 العربية اللغة

 لغة مجال معلم عربي، أدب
 عربية

 المناهج
 والتدريس/

 اللغة
 االنجليزية

 لغووة صوووووووف معلم إنجليزي، أدب
 إنجليزية لغة مجال معلم إنجليزية،

 المناهج
والتدريس/الري

 اضيات

 رياضيات، مجال معلم رياضيات،
 .إحصاء

 المناهج
 والتدريس/

 العلوم

 جيولوجيا، أحياء، كيمياء، فيزياء،
 .علوم مجال معلم

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 القســم الكليــة
برنامج 
 الماجستير

تخصص البكالوريوس 
الذي يمكن قبوله في 

 البرنامج

 كليـة
 العلوم

 التربوية

 المناهج
 والتدريس

 المناهج
 والتدريس/تدريس

 االجتماعية الدراسات

 علم جغرافيووووا، توووواريخ،
ما ، فة، اجت  معلم فلسووووووو

 مجووووال معلم صووووووووف،
 اجتماعية دراسات

 المناهج
 والتدريس/المناهج

 العامة

 طفل، تربية صف، معلم
 التخصوووووووصوووووووات وباقي
 واإلنسانية. العلمية

تعلم اللغة 
االنجليزية 
 بالحاسوب

 االنجليزية اللغة تعلم
 بالحاسوب

 االنجليزية اللغة

 معهد
 الفلك
 وعلوم
 الفضاء

 الفلك علم

لك،  الفضوووووووواء، علوم الف
 الهنوووودسوووووووووووة الفيزيوووواء،

 الهندسووووووووة الفضووووووووائية،
 الرياضوووويات الكهربائية،
 التطبيقية.

 الفلك علوم

 المعهد
 العالي

 للدراسات
 اإلسالمية

 التربية والتدريس: المناهج
 اإلسالمية

لتخصوووووووصوووووووووووات  في ا
 والووعوولوووم الشوووووووووريووعووووة،

 والووكوولوويووووات الووتووربووويووووة،
 واالجتماعية اإلنسوووووووانية

 الصلة. ذات

 االسالمية والمصارف االقتصاد

 ,الشووريعة تخصووصووات 
 هالفقووو الووودين, اصوووووووول

 االقتصوووووواد, ,هصووووووولأو
 المصووووووووارف,و التمويل

 ادارة الوووموووحوووواسووووووووووبووووة,
 العامة, االدارة االعمال,
 يأ االسالمي, االقتصاد
 عالقة هل تخصص

 



 
 

 
 

  المطلوبـة:الوثائق 

 
الثبوتية التالية )غير يرفق بطلب االلتحاق األوراق 

 مستردة(، وهي:
وصل رسم طلب قبول للماجستير من الدائرة المالية  .1

 في جامعة آل البيت.

صورة مصدقة عن كشف الثانوية العامة )أو ما  .2
 يعادلها(.

األولى  الشهادة الجامعيةصورة مصدقة عن   .3
 ( بتقدير ال يقل عن جيد.البكالوريوس/ الليسانس)

 الدبلوم )إن وجد(. صورة مصدقة عن شهادة .4

كشوف مصدقة بعالمات السنوات الدراسية في  .5
 البكالوريوس والدبلوم.

صورة مصدقة عن شهادة الوالدة األصلية وعليها  .6
 الرقم الوطنــي.

ثالث صـــور شخصية حديثة )ملونة( قياس  .7

(46.) 

 وزارة التعليم العالي والبحثمعادلة شهادة معتمدة من  .8
 غير األردنية. الجامعات العلمي لخريجي

نظام عالمات الجامعة التي درس بها الطالب من  .9
 .غير األردنيةوخريجي الجامعات األردنية 

صورة عن دفتر خدمة العلم بالنسبة للطلبة األردنيين  .10
م فما بعد أو صورة 1989الذكور من مواليد عام 

 عن شهادة إنهاء الخدمة أو اإلعفاء منها.

صورة عن جواز السفر للطلبة غير األردنيين   .11
 مصدقة من سفارة بلدهم.

صورة عن هوية األحوال المدنية للطلبة األردنيين   .12
 مصدقة من دائرة األحوال المدنية.

صورة عن شهادة الميالد مصدقة )مثبتاً عليها الرقم   .13
 الوطني لألردنيين(.

إحضار عدم ممانعة لمنتسبي القوات المسلحة   .14
 نية من الجهة المختصة.األرد

في حال قبول الطالب العامل في مؤسسات حكومية    .15
أو رسمية أو أي جهة تشترط حصول الطالب على 
الموافقة المسبقة، عليه إحضار كتاب عدم ممانعة 

 للدراسة في الجامعة من الجهة نفسها.

على خريجي الجامعات األردنية الرسمية    .16
التي حصل فيها  والخاصة إرفاق إثبات من الجامعة

على درجة البكالوريوس أنه لم توقع عليه خالل مدة 
دراسته العقوبات حسب تعليمات عمادة شؤون 

 الطلبة.

على خريجي الجامعات غير األردنية توقيع تعهد    .17
خطي بأنه لم توقع عليه أي من عقوبات حسب 

 تعليمات عمادة شؤون الطلبة.

   الطلبة غير األردنيــيـن:   .18

الطلبة الذين يرغبون بااللتحاق ببرامج  أ( على 
الدراسات العليا من خالل اتفاقيات التبادل 
الثقافي )بين األردن ودولهم( تقديم طلباتهم 
إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 
عمان معززة بالوثائق المطلوبة ومصدقة 

 حسب األصول.
ب( أما الطلبة الذين يرغبون في الدراسة على 

تهم الخاصة فيمكنهم التقدم بطلباتهم معززة نفق
 ومصدقة حسب األصول مباشرةبالوثائق المطلوبة 

إلى عمادة الدراسات العليا في جامعة آل 
 البيت.

 (  إقـرار الطالب: 19
أ( أقر أن جميع المعلومات الواردة في هذا الطلب  

صحيحة، وإذا تبين عكس ذلك أتحمل كافة 
التبعات القانونية المترتبة على ذلك ومنها 
إلغاء قبولي وفقدان حقي بالمطالبة بالرسـوم 

 التي دفعتها.

 

 
 
 
 

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

 لعمادة الدراسات العليا
https://web2.aabu.edu.jo/faculties_site/arabic/in

dex.jsp?site_no=100091 
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